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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  8-5-2017 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκ :  14854 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ : 25ης Μαρτίου 15 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ : ∆επάστα Ευαγγελία, Κεσίδου Παρασκευή 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2463350113 
FΑΧ : 2463350113 
EMAIL :  grprom1@ptolemaida.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας 

 

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό ενδεικτικού προϋπολογισµού 
401.701,89€ µε ΦΠΑ  για την προµήθεια «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016»   
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή:  ∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ. 

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. 

Οδός: 25ης Μαρτίου 15 

Ταχ.Κωδ.: 50200 

Τηλ.: 2463350113 

Telefax: 2463350113 

E-mail: grprom1@ptolemaida.gr 

Ιστοσελίδα: www.ptolemaida.gr 

Κωδικός NUTS: GR133 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 

υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.ptolemaida.gr και  www.promitheus.gov.gr. Οι 

ενδιαφερόµενοι µπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από το 

γραφείο προµηθειών ∆ήµου Εορδαίας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.   

3. Κωδικοί CPV:  
09132100-4 Αµόλυβδη βενζίνη 
09135100-5 Πετρέλαιο θέρµανσης 
09134100-8 Πετρέλαιο ντίζελ 
09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά µέσα 
09211100-2 Έλαια κινητήρων 
09211400-5 Λιπαντικά κιβωτίων οδοντωτών τροχών 
09211500-6 Λιπαντικά συστηµάτων υποπολλαπλασιασµού 
09211600-7 Λιπαντικά υδραυλικών συστηµάτων και άλλων χρήσεων 
09211610-0 Υγρά υδραυλικών συστηµάτων 
09211650-2 Υγρά φρένων 
09211820-5 Ορυκτέλαια 
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24457000-2 Μυκητοκτόνα 
24951000-5 Γράσα και λιπαντικά 
24951200-7 Πρόσθετα για ορυκτέλαια 
24951300-8 Υδραυλικά υγρά 
24951311-8 Αντιψυκτικά παρασκευάσµατα 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προµήθειας : GR133 

5. Περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης: Προµήθεια  υγρών καυσίµων, ελαιολιπαντικών & 
πρόσθετων οχηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Εορδαίας και των νοµικών του προσώπων για 
το έτος 2016.  Η σύµβαση υποδιαιρείται σε δύο τµήµατα (οµάδες) :  

Οµάδα  Α : Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρµανσης και Αµόλυβδη Βενζίνη , 
εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 287.133,80 € 

Οµάδα Β : Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα., εκτιµώµενης αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 36.819,34 €. 

6. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές 
προσφορές. 
7. Χρόνος παράδοσης προµήθειας/διάρκεια της σύµβασης: Η διάρκεια της σύµβασης 
ορίζεται στο χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή  
του σχετικού συµφωνητικού. 
8. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν: Υποψήφιοι ή 
προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών µπορούν να είναι φυσικά ή 
νοµικά Πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
∆ηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 25 παρ. 1Ν.4412/16). 

Όπως αναλυτικά περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της ∆ιακήρυξης . 
9. Υποδιαίρεση σε τµήµατα: Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβληθούν προσφορές για το 
ένα (1) ή και τα δυο (2) τµήµατα (οµάδες). 

10. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης: Προσδιορίζονται στα έγγραφα στοιχεία του 
διαγωνισµού. 
11. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο 
βάσει τιµής η οποία θα δοθεί ως εξής : 

α) Έµµεσα µε ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαµορφούµενης και 
πιστοποιούµενης από την ∆/νση Εµπορίου της Π.Ε. Κοζάνης, Μέσης Χονδρικής Τιµής 
πώλησης του είδους, κατά την ηµέρα παράδοση αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους για τα είδη της Οµάδας Α : Πετρέλαιο κίνησης, 
Πετρέλαιο Θέρµανσης και Αµόλυβδη Βενζίνη και 

β) Με τιµές µονάδος για τα είδη της Οµάδας Β : Ελαιολιπαντικά και πρόσθετα. 

12. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήµατος, ύστερα από κανονική προθεσµία 
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τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής ( 12 – 5 - 2017)  της δηµοσίευσης 
περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (TED). 
Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 1/6/2017 και ως 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/6/2017 και ώρα 23:00µ.µ. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά 
την 15/6/2017 και ώρα 13:00 µ.µ. από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. A/A συστήµατος   41240  διαγωνισµού στην διαδικτυακή 
πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ.. 

13. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) 
ηµέρες, προσµετρούµενος από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής 
προσφορών για το διαγωνισµό. 

14. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

15. Χρηµατοδότηση: Η χρηµατοδότηση της προµήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και από 

ΥΠ.ΕΣ. 

16. Ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές:   

Προσδιορίζονται στα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισµού. 

17. ∆ηµοσιεύσεις: Το πλήρες σώµα της διακήρυξης θα αναρτηθεί: 

• στην διαδικτυακή πύλη ΕΣΗ∆ΗΣ. 

• στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

• στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Εορδαίας, και επιπλέον θα δηµοσιευτεί περίληψη: 

• Στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

• Στο Φ.Ε.Κ. 

• Σε τρεις (3) τοπικές εφηµερίδες. 

• Σε δύο (2) οικονοµικές εφηµερίδες. 

18. Εγγυήσεις : Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής 
υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, 
µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σε περίπτωση 
ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών. 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

                     ΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ   
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